Отчет за дейността на Фондация «Карин дом» за 2013г
Работа с деца
През 2013г социални услугите от ЦСРИ „Карин дом” са ползвали 296 деца. От тях:
 от Варна и региона - 232
 от страната – 62
 от чужбина – 2 Русия
Новоприети деца за 2013г са 157 от които:
 от Варна и региона - 105
 от страната – 51
 от чужбина – 1 от Русия
Децата ползвали услуги от Карин дом общо 296 са разпределени в следните
програми:
1.„Терапия в Центъра” деца със специални нужди и техните семейства
 общ брой деца ползвали терапия в Центъра - 167
 с тях са проведени общо 11372 сесии, от които 5290 индивидуални сесии и
6082 групови.
 консултации с родителите на нови деца – 28
 напуснали - 24
2.„Ранна интервенция» деца и техните семейства
 общ брой деца ползвали услуги в програмата - 129
 нови деца - 76
 домашните визити - 649
 напуснали - 66
 общ брой деца получили услуги от началото на програмата през 2011г
до края на 2013г – 279
Деца преустановили посещенията си в Център «Карин дом» за 2013 г са общо 90 .
Общият брой на проведените прегледи и консултации на деца и възрастни от д-р
Михайлова са 1244 бр.
Проведена плувна терапия през м. юли и август 8 сесии с 39 деца
Библиотека на играчките, която даде възможност на 178 деца и техните
семейства да ползват тази услуга.
Oбщият брой деца получили терапия в Карин дом от неговото откриване през
1996г до 2013г са 1475.
Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди:
За учебната 2013-2014г. интегрирани в общообразователни учебни заведения
са общо 11 деца
- Общообразователни детски градини - 10
- Общообразователни училища - 1
Постъпили в специализирани учебни заведения: Общо деца
- Специализирани училища - 6
- Специализирани детски градини - 13
с което общият брой интегрирани деца от 1996 до 2013г стават 206 деца.
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Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди – 12 работни
срещи с педагози и специалисти от детски градини и училища.
Работа с родители – Жени, Велислава, Цвета, Бистра, Пламена, Вероника,
Теодора Ф.
През годината бяха проведени общо 37 срещи с родителите на децата, ползващи
услуги от Карин дом,
- 17 индивидуални между родителите и терапевтичния екип-терапевти и
социални работници;
- 7 индивидуални срещи за юридически консултации с адвокат С.Мънина;
- 1 родителска среща на родителите включени в мрежата „Родител за контакт“;
- 4 общи родителски срещи;
- 8 общи тематични срещи водени от специалисти по теми, свързани с
предизвикателствата,които срещат родителите в отглеждането на своите
деца.
През годината бяха проведени18 сесии на родителските групи за взаимопомощ и
подкрепа, на тях присъстваха 37 родители , от които 8 родители от програма
„Ранна интервенция“ и 29 от програма „Терапия в Центъра“.
Индивидуални и Социални консултации – общо 975
 Индивидуални консултации на родители за ползване на соц. услуги в
Центъра и в общността - 874
 Проведени разговори с родители във връзка с ДДД - 271
Работа по отчетността на „Център за социална рехабилитация и интеграция на
деца със специални потребности и техните семейства“ – ДДД , работили: Бистра,
Пламена, Вероника, Теодора. Карин дом получава държавно финансиране за 50
деца.
Отчетност към държавни и общински структури
-социални доклади за ОЗД – 152 бр
-месечни отчети в ОЗД за брой деца по ДДД - 12 бр
-шестмесечни отчети до АСП – 2 бр
- отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни
-годишен отчет до ДАЗД -1 бр
Проведени разговори с родители във връзка с ДДД - 102 бр
Работа по отчетността на ДДД
- нови и подновени направления – 52 бр
- сключване на договори за услуги – 141 общо ( ДДД - 70 бр, терапевтични - 71бр)
- изготвяне на индивидуални планове за грижи – 16 бр
- попълване на 12 изпълнения по ДДД за 50 деца - общо за 2013 г
Проведени разговори със социални работници от ОЗД – 114 бр
Проведени разговори със специалисти от Дирекция ”Здравеопазване и
социални дейности” в Община Варна – 24 бр
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Работа по отчетността на - Център „Ранна интервенция за предотвратяване
изоставането на деца с увреждане“- ОДД, работили Бистра, Вероника, Теодора.
Карин дом получава финансиране от Община Варна за 40 деца.
Отчетност към държавни и общински структури
- отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни
Проведени разговори с родители във връзка с ОДД - 70 бр
Работа по отчетността на ДДД
- сключване на договори за услуги – 50 общо
Проведени разговори със социални работници от ОЗД – 10 бр
Проведени разговори със специалисти от Дирекция ”Здравеопазване и
социални дейности” в Община Варна – 30 бр
Работа по проекти
1. Проект „Да превърне думите в дела“
- На 15.01 в гр.София Бистра участва в среща с експерти от работната група по
проект „Да превърнем думите в дела” за изготвяне на отчет за извършени
дейности през периода септември-декември 2012г.От 24.01 до 27.01 в гр. Прага,
Чешка република Бистра участва в международна среща-семинар по Проект ”Да
превърнем думите в дела”.
- На 25.03 в Карин дом се проведе среща на детската група участваща в Проекта
„Да превърнем думите в дела“. Участник- Бистра.
2. Проект „Ранна интервенция“ – Отворено общество
- На 21.01 в радио Варна Веси Василева поздрави слушателите по случай 21.01
Ден на родилната помощ. ”. От името на Фондация „Карин дом” и Сдружение
"Цветно бъдеще", бяха връчени сертификати с благодарност за доброто
партньорство по програма „Ранна интервенция“ на Неонатологичните отделения
на МБАЛ „Св. Анна” и СБАГАЛ „Проф Д-р Д. Стаматов .
- На 22.02 работна среща на обучителния екип по Ранна интервенция. Участвали:
В.Василева, А.Апостолов, Ж.Сапунджиева, М.Цонева, Велислава Доте,
Ст.Цветанова, Б.Бончева, С.Ангелова, З.Атанасова, Д-р.Михайлова.
- На 21.05 Апостол представи оценка на резултатите от Програма „Ранна
интервенция“ пред Екипа на Карин дом.
3. Проекта „ DisVorced“.
- В периода 29.05 – 1.06 в гр. Гданск в Полша , Маги и Цвети участваха във
финална интернационална среща на участниците в Проекта „ DisVorced“.
4. Проект „Преглед на услугите за деца с множество увреждания. Разработване
на обучителни програми и модули“. Международен проект с участието на 8
държави: Белгия, Холандия, Франция, Румъния, България, Италия, Португалия.
На 22.11 работна среща на М.Николова, Веси В.,Апостол, Жени и Звезди с цел
запознаване с дейностите, предвидени в проекта.
5. Семейно-ориентираният подход в ранната интервенция – от местна
практика към национален модел“ - Проектът, финансиран от Програма за
ранно детско развитие на Отворено общество-Лондон, предоставя възможност за
предоставяне на услуги по ранна интервенция, както и разпространение на опита
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на Карин дом чрез разработка и предоставяне на обучения на други организации
от страната;
6. „Ранно детско развитие – услуга за деца с увреждания: от добра практика
към национална политика“ - Изследователски проект, финансиран от Институт
Отворено общество, София, на тема "Ранна интервенция на деца с увреждания в
България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3"
7. „Мост между поколенията“ - Проект, финансиран от Обществен дарителски
фонд за Варна, за изграждане в двора на Карин дом на кът за възрастни площадка за спортни занимания и забавление за родители и приятели на Карин
дом;
8. „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България“ Проект, финансиран от Фондация Велукс, насочен към развитие на обучителния
екип на Карин дом и предоставянето на възможности за разпространение на
добрата практика на Центъра.
- На 12.03 работна среща за подбор на кандидати за обучители по Проекта на
Велукс – Жени, Марияна, Веси, Апостол, Маги.
- На 25.03 Кристиян Холтед направи мониторинг на дейността по Проект
„Велукс“. Участници в срещата : Марияна, Жени, Веси, Апостол, Маги, Звезди.
- На 30.01 работна среща за организиране на материална подкрепа за финансово
затруднени семейства по Програма Ранна интервенция за деца до 3 г. Участвали:
Жени, д-р.Михайлова, Апостол.
- Разработване на процедура за материална подкрепа и списъци на семейства с
деца до 3г. възраст – екип Ранна интервенция и соц.работници.
- На 20.03 работна среща с Петя Милина представител на „НУК“ за финансиране
на материална подкрепа на семейства с финансови затруднения. Участвали –
Жени, д-р.Михайлова, Янка Петкова.
- В периода 13.05 – 17.05 в Карин дом беше Десислава Илиева – външен оценител.
Цел на посещението – мониторинг на дейността на Проекта „Велукс“. Тя имаше
срещи с обучителите по проекта и с висшия мениджмънт на Карин дом.
- На 16.07 Вероника предаде на 8 семейства пакети от материална подкрепа и на 2
семейства финансова подкрепа.
- В периода 13.05 – 17.05 в Карин дом беше Десислава Илиева – външен оценител.
Цел на посещението – мониторинг на дейността на Проекта „Велукс“. Тя имаше
срещи с обучителите по проекта и с висшия мениджмънт на Карин дом.
- На 16.07 Вероника предаде на 8 семейства пакети от материална подкрепа и на 2
семейства финансова подкрепа.
9. Програма „Подкрепи семейство" - програма, финансирана от СЖ Експресбанк,
която дава възможност на семейства от страната с деца от 0 до 4г. да ползват
едноседмична терапия в Карин дом
10. Библиотека на играчките- На 16.12 бяха проведени срещи с д-р.Антъни Саланди – Директор и Ева
Стоянова – Специалист връзки с обществеността на WWO България. На срещата
с библиотекарите Любка и Росица за представяне на въпросник, за отразяване на
взаимоотношенията и поведението на родителите в контекста на играта с техните
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деца. На срещата с висшия мениджмънт на Карин дом се обсъди напредъка на
проекта „Библиотека на играчките“.
11. Проект” Прагматизъм и хуманизъм в обучението на деца със СОП” на
Община Варна.
- В периода 5-15.01 Карин дом проведе обучение на 57 специалисти от
общообразователни детски градини. Обучението беше в два модула:
- На 5.01,6.01 и 9.01 беше проведено обучение на 80 родители, педагози и
специалисти от общообразователни детски градини по Проект на Община Варна
на тема:”Свободни образователни ресурси» Обучители Веселина Спасова от
ВСУ и Станимира Атанасова от Карин дом.
- В периода 07.01-15.01 беше проведено обучение на педагози и специалисти от 10
общообразователни детски градини – гр. Варна. Проект на Община Варна на
тема ”Ранно диагностициране на деца на възраст 3-6г със специални
образователни и възпитателни потребности”. На 14.02 и 15.02 курсистите
наблюдаваха индивидуални и групови сесии в Карин дом и игрови занятия в
Библиотека на играчките. Обучители: Звезди, Жени, Бистра, Ели, Стефка, Вили,
Петя, Светла А, Сара.
- На 25.03 и 26.03 Жени и Звезди направиха оценка на изходящите тестове на 57
специалисти от общообразователни детски градини по Проект” Прагматизъм и
хуманизъм в обучението на деца със СОП” на Община Варна
- На 22.01 в Община Варна, Звезди и Маги участваха в заключителна конференция
по Проект” Прагматизъм и хуманизъм в обучението на деца със СОП”.
Карин дом обучава
На02.03,09.03,16.03 в Карин дом се проведе Обучителен семинар по с-ма
Монтесори в Монтесори среда за родители, воден от Габриела Христова и
Жечка Иванова.
- На 11.05 се проведе обучение за родители на тема: “Родител за контакт II част“.
Обучител Севджихан Еюбова – клиничен психолог. Присъстваха 10 родители и
4 специалисти –Жени, Бистра, Теодора, Пламена.
- На 18.05 и 19.05 обучение по система Монтесори - I модул, II гр. Обучители
Габриела Христова и Жечка Иванова.
- В периода 17.06 – 28.06 в Карин дом на практическо обучение бяха 6 курсисти,
завършващи професионален курс “Социален асистент за деца и възрастни с
увреждания и хронични заболявания“ . Практикумът е част от партньорство на
Карин дом с Бизнес Агенция с ръководител Силвия Щумф. Въвеждащо
обучение на курсистите направи Бистра, а Вероника участва в организиране на
практиката.
Дейности на Обучителен и ресурсен център
- През годината бяха проведени обучения на 500 специалисти от 47 организации
педагози,соц.асистенти и родители. Организациите,чиито екипи получиха
обучения са:
 Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов,
-
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ЦСРИ гр Провадия
Помощно училище „Братя Миладинови“ гр.Варна.
ДМСГД гр. Бургас.
КСУДС гр.Пловдив.
АСР„Вижън“.
ЦСРИ гр.В.Търново,
ДЦДУгр.Севлиево
ДЦДУ гр.Търговище.
Общообразователни учители от ДГ и училища от Община Варна
SOS Детски селища
ДЦДУ Свищов
ДЦ Велико Търново
ЦСРИ Търговище
ЦПО „Екселия“
Клуб на НСО – Търговище
Фондация „За нашите деца“
ПУ Кубрат
ДМСГД Пазарджик
ДЦДВУ Кърджали
ДЦДМУ Червен бряг
КСУДС Пловдив
ЦСРИ Ловеч
соц.асистенти от „Вижън“

Карин дом се обучава
Външни обучения
- Тема:„Монтесори”- І част, водещ: Жечка Иванова- 22 специалиста;
- Тема: „Семейно ориентиран подход в ранна интервенция”/ „Родител за
контакт”- І и ІІ част, водещ: Севджихан Еюбова- 8 специалиста;
- Тема: „Обучение по метода „Монтесори”, водещ: Ритие Ван Стек Ландер,
Холандия- 1 специалист;
- Тема: „Добри модели на патронажни грижи за деца от опита на
Великобритания”, водещ: Трейси Бигс и Алисън Уотмор- 1 специалист;
- Тема: „Йога за деца”, водещ: Българска федерация „Йога”- 1 специалист;
- Тема: “AEPS” в Грузия, водещи: представители на Фондация „Отворено
общество”- 3 специалиста;
- Тема: „Лидерство в съвремения свят”, водещ: д-р Менис Юсри,
Великобритания- 1 специалист;
- Обучение „Резидентна грижа за децата с увреждания” в Птище, Румъния,
водещи: Erupul peutru integarare Europeana- 26 специалиста;
- Тема: „Практически семинар „Изкуството като терапия- експресивни техники
и похвати”, водещ: Елица Великова- 3 специалиста;
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Обучение в „Spring Common School”- Великобритания по проект „Ефективни
модели за обучители в професионално обучение при работа с деца със
специални нужди и аутизъм” по програма „Леонардо да Винчи- мобилност”
на 3 специалисти от Карин дом. Споделяне на опит от посещението в „Spring
Common School”, водещи: Звезделина Атанасова, Андреас Андреу и Надежда
Малчева- 15 специалиста;
Тема: „Изработване на стратегии за фондонабиране”- САЩ, водещи:
Български център за нестопанско право и Фондация „Америка за България”1 специалист от Карин дом; . Тема: „Консултиране и включване на
родителите в програми за интервенция”, водещ: Севджихан Еюбова- 17
специалиста;
Тема: „Оценка на децата с множество увреждания. Използване на системата
TEACH. Музикално взаимодействие. Комуникация с деца с множество
увреждане. Използване на Рибаунд терапия”, водещ: Джулия Макинтош и
Сюзан Тювей от „Spring Common School” Великобритания- 23 специалиста;
Тема: „Надграждащо обучение за комуникация с деца и младежи с
увреждания”, водещ: Фондация „Лумос”- 1 специалист;
Тема: „Комуникацията като процес на деинституционализация- възможност
за творчески решения”, водещ: Фондация „Лале” и Нов Български
Университет- 1 специалист;
Тема “Счетоводен семинар и семинар за отчитане на проекти”, водещ: ЦРЧР1 специалист;
Надграждащо обучение „Библиотека на играчката”, водещи: Роузи Евънс Великобритания и Емилия Кърджилова- 2 специалиста;
Тема: „Креативно мислене и иновативност”, водещ: Ангелина Иванова от
„Хийт Дивелоимънт Солушънс”- 2 специалиста;
Обучение по Ранна интервенция, водещи: Джуди Нюман от САЩ и
Фондация „За нашите деца”- 4 специали
Тема: „Решаване на проблеми и справяне с конфликти- успешно съчетаване
на логиката и емоцията”, водещ: Ангелина Иванова от Heat Development
Solutions - 2 специалиста;
Тема: „Добрите практики в процеса на деинституционализация в България”,
водещ: „Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца”, Нов Български
Университет- 2 специалиста;
Тема: „Ерготерапевтични подходи при работа с деца с увреждания”, водещи:
Представители на „Лумос България”- 2 специалиста;
Тема: Бейли”-ІІІ, водещ: Маргарет Уиндзор, Барбара Ходж, Изабел Бодри,
Мирела Бурлау- WWO-САЩ- 2 групи по 5 специалиста;
Тема: „Невро-развитийна терапия и сензорна интеграция”, водещи:
Представители на WWO- САЩ- 2 специалиста;
Тема: „Ранно детско развитие - норма и патология”, водещ: проф. Иванка
Бончева- 10 специалиста;
Тема:„Приложение на позитивната психотерапия при работа с деца и
юноши. Инструментариум, техники, развитие”, водещ: Снежанка Димитровапсихолог-психотерапевт- 1 специалист;
7

-

-

-

-

-

-

-

Обучение по „Макетон” и „TEACH”, водещи: Сила Ламбъл и Аманда
Фрийман от „Spring Common School” - Великобритания - целия терапевтичен
екип
Тема: „Планиране на плановете за действие в подкрепа на
деинституционализацията в Добрич и Варна”, водещи: Представители на
„Лумос”- 2 специалиста;
Тема: „Проблеми и терапевтични намеси в оралната намеса при хранене”,
водещ: Светлана Картунова- 23 специалиста;
Тема: „Грижата за деца с хидроцефалия и техните семейства в България”,
водещи: Фондация „Лумос” и „Международна федерация по Спина Бифида и
Хидроцефалия”- 1 специалист;
Тема: „Агресията при децата”- І и II част, водещ: проф. д-р Иванка Бончева психолог-психотерапевт- 30 специалиста;
Обучение на обучителен екип в Женева, Швейцария - 7 специалиста;
Тема: „Обучение за обучители”, водещи: Представители на Фондация
„Отворено общество”- 3 специалиста;
Тема: „Сензорна интеграция”, водещи: Представители на Фондация „Стъпка
за невидимите деца на България”- 6 специалиста;
Тема: „Презентиране и фасилитиране”, водещи: Звезделина Атанасова и
Веселина Василева- 2 специалиста;
Обучение в „Spring Common School”- Великобритания по проект
„Ефективни модели за обучители в професионално обучение при работа с
деца със специални нужди и аутизъм” по програма „Леонардо да Винчимобилност” на 3 специалисти от Карин дом
Тема: „Влияние на диагностичните критерии
при деца с аутистични
нарушения. Повишено внимание към двигателните и психичните характерни
и съвременни стратегии за интервенция”, водещ: Тоби Лонг- 43 специалиста
и служители;
Обучение в Грузия 3 специалисти участваха в обучение по прилагане на
АЕPS.Организатор Отворено общество - Лондон обучител –Холи Хикс Смол.
Специализиран семинар на тема: „Супервизия и мониторинг на оценяването
и планирането по индивидуални случаи в социалната работа“ обучител: доц.
Д-р Гинка Механджийска организиран от Бизнес Едюкейшън Клуб.-2
специалиста
Тема:“Kомуникация с деца/младежи с увреждания“, организирано от
ЛУМОС.
Надграждащо обучение на библиотекарите от Роузи Еванс и Емилия
Карджилова за ползване на отчетна форма за родители.
Семинар на тема:“Как ефективно да се решават конфликти“.-2 специалисти
на тема:“Работа с деца с тежки и множество увреждания“, организирано от
ЛУМОС 2 специалисти
Обучение „Бейли III“ втори модул за втората група. Участници - Петя
Вичева, Диди, Влади.
Обучение от Отворено общество се проведе обучение за обучителния екип на
тема:“Презентиране и фосилитиране“. Участници: Звезди, Андреас, Веси В.
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- В болница „Токуда” гр.София, обучение на тема: „Сензорна Интеграция и
представяне на Global Training Method“. Организирано от Фондация "Стъпка
за невидимите деца на България" Сдружение "Тацитус" и Асоциацията на
ресурсните учители в България-6 специалисти
- Обучение по Програма „Леонардо Да Винчи”, проект „Ефективни модели за
обучители в професионално обучение при работа с деца със СОП” в
специално училище Spring Coomon School – гр.Хънтингтън Великобритания3 специалисти
Вътрешни квалификации:
- Вътрешна квалификация „Монтесори”- ІІ част, водещ: Жечка Иванова- 21
специалиста;
- Вътрешна квалификация „PECS“- І част, водещи: Звезделина Атанасова и
Сара Макфийтърс- 21 специалиста;
- Вътрешна квалификация „PECS“- ІІ част, водещи: Звезделина Атанасова и
Сара Макфийтърс доброволка от САЩ- 21 специалиста;
- Вътрешна квалификация AEPS, водещи: Зв. Атанасова, Светлана Ангелова,
Елена Горчева- 23 специалиста;
- Вътрешна квалификация на мениджърите на екипи на тема: “Супервизията –
събитие или процес на професионално взаимодействие“. Обучител беше
Ж.Сапунджиева
- Вътрешна квалификация на целия екип на Карин дом на тема „Водене и
позициониране на деца с моторно-двигателни затруднения“. Обучители:
Диди, Ева, Андреас.
- Светлана Картунова – логопед проведе вътрешна квалификация на целия
екип на тема: “Проблеми и терапевтични техники при хранене на деца със
специални нужди“.
- Вътрешна квалификация за целия екип на тема: ,, Комуникация’’- Сила
Ламбъл и Аманда Фрииман от Spring Common School, През м. Октомври
стартира
- Специализирано обучение по английски език за 10 специалисти от Карин
дом.
- Обучение на тема: “Консултиране и включване на родителите в програми за
интервенция“ за екипа на Карин дом. Обучител Севджихан Еюбова-клиничен
психолог.
- Вътрешна квалификация на целия екип на Карин дом на тема „Водене и
позициониране на деца с моторно-двигателни затруднения“. Обучители:
Диди, Ева, Андреас.
- Светлана Картунова – логопед проведе вътрешна квалификация на целия
екип на тема: “Проблеми и терапевтични техники при хранене на деца със
специални нужди“.
- Сила Ламбъл и Аманда Фрииман от Spring Common School, с цел обмяна на
опит и провеждане на вътрешна квалификация за целия екип на тема: ,,
Комуникация’’.
- Специализирано обучение по английски език за 10 специалисти от Карин
дом.
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Участия в конференции, форуми и кръгли маси
Международна конференция по Аутизъм 10.06-12.06
- Нa 22.01 се проведе работна среща за организиране на Международна
конференция по проблемите на Аутизма - М.Николова, В.Василева,
А.Апостолов, Г.Станчева, Ж.Сапунджиева, М.Цонева.
- На 5.03 работна среща – организация на участие на екипа в две конференции Звезди, Жени, Апостол.
- На 25.03 организационна среща с д-р.Бистра Власакова за конференцията.
Участници- Жени, Марияна, Маги.
- В периода 10.06-12.06 в х-л.“Мария и Жулио Кюри“ КК Дружба се проведе
Международна конференция по Аутизъм, организирана от Карин дом. Д-р Рамзи
Назир, д-р Бистра Власакова, Джейсън Травърс, Даян Максън. Звезди и
Севджихан Еюбова презентираха дейността на Карин дом и работа с деца от
Аутистичния спектър. Организатори на събитието бяха: Марияна, д-р Власакова,
Гергана, Маги, Апостол,Жени. С логистиката се включиха: Веси В, Веси Т,
Димана, Надя Б, Станимира. Участници: Андреас, Звезди,Жени, Стефка, Сара,
Петя , Надя М, Ели, Росица, Вергиния.
Външни форуми
- На 21.03 работна среща за обсъждане партньорството с „ОS България“.
Участници - Апостол, Маги, Жени, Звезди.
- От 28.02 до 31.03. група специалисти от Карин дом бяха на работно посещение в
град Питещи/Румъния
- На 25. 03 в гр.София, Сара участва в конференция на Корпуса на мира
- На 22.05 в гр.София Мариана участва УС на НМД .
- На 22.05 Веси Тинчева участва в Студентска научна конференция
„Здравеопазването днес и утре”
- В периода 04.06 до 08.06 в гр.Лондон Апостол участва в работна среща по проект
„Да превърнем думите в дела“. По време на визитата Апостол се включи в: 1)
Участие в партньорска среща по проект "Да превърнем думите в дела" на
Фондация Лумос; 2) Договаряне на обучение в Ангола с г-н Маиза; 3) Среща със
Себастиън Xайн с цел финализиране на изследователски доклад за Ранна
Интервенция.
- На 07.06 в София Светлана Картунова участва в Конференция по майчиното
здравеопазване.
- В периода 01.07-07.07 в Санкт Петербург – Русия, Веси В и Вили участваха в
конференция на организациите финансирани от Отворено общество и
представиха програма „Ранна интервенция“ на Карин дом.
- В периода 05.07-07.07 в гр.Банкя по покана на пациентска организация „Заедно с
теб“, Надя Безева участва в семинар за журналисти на тема: „Експертното
мнение за ползата от ваксините и възможните нежелани реакции след ваксинация
и теория на конспирацията“.
- На 31.07 в гр.Варна Пламена и Надя Безева участваха в кръгла маса на тема:
„Европейско финансиране за обучение на специалисти в образователната и
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социалната сфера“.Организирана от Областният информационен център – Варна
и Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения-Варна
На 18.09 в гр.София А.Апостолов и Н.Безева направиха представяне на
изследователския проект свързан с програма „Ранна интервенция“.
На 19.09 в гр.София В.Тинчева участва кръгла маса на тема: “Социалното
договаряне-инструмент за по-добри резултати за хората“, организиране на
БЦНП.
На 19 и 20.09 в гр.София А.Апостолов и Н.Безева участваха в работна среща
свързана с деинституционализацията на деца, организирана от „Ноу хау
центъра“.
На 30.09 в ДЦ “Ривиера“ Теодора Ф. и Веселина Т.участваха в работна среща на
тема:“Прилагане на стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания и промени в Националното законодателство“.
На 15.10 в София, Вероника участва в конференция за качеството на социалните
грижи, организирана от Де Пасарел.
В периода 21.10-23.10 в х.Димят се проведе работен семинар, организиран от
ЛУМОС за планиране на плановете за действие в подкрепа на процеса на
деинституционализация в Добрич и Варна. Участваха Апостол и Бистра.
На
22.10
в
х.Одесос
се
проведе
дискусионен
форум
на
тема:“Предизвикателствата в работата с „трудните“ деца и деца със СОП“,
организиран от ОДЗ“Дружба“, ЦДГ“Ян Бибиян“, ЦДГ“Теменужка“ и ЦДГ“Мир“
с подкрепата на Община Варна.Участници: Цвети Й. и Веси Т.
На 24.10 и 25.10 в гр.София се проведе семинар на тема: “Грижата за деца с
хидроцефалия и техните семейства в България“, организиран от Фондация
“Лумос“ и Международна федерация по спина бифида хидроцефалия. Участник
– Светлана Ангелова
На 15.11 и 16.11 в х-л,,Персей” Вероника и Пламена участваха в Национална
конференция на Екоучилища и изнесоха презентация на тема „Дейност на Карин
дом, като екоучилище“.
На 18.11 в гр.София Веси Т ще участва в работна конференция на тема:
“Деинституционализация – „Случаят България“ ,организирана от Ноу-Хау
център за алтернативни грижи за деца и НБУ.

Работни срещи с държавни, общински институции, НПО и партньорства
- На 21.01 в Карин дом на работно посещение са социални работници от ОЗД
гр.Варна. Соц.работници имаха практическо наблюдение на терапевтични сесии.
Пламена ги запозна с организацията на работа в Карин дом. Жени ги запозна с
работа с родители, а д-р.Михайлова с програма Ранна интервенция.
- На 25.01 в Техническият университет - Варна и катедра „СИН" Пламена и Маги
участваха в работна среща за представяне на проект ВО051РО001 - 3.3.07 - 0002
„Студентски практики" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Проектът стартира в началото на 2013 г. и ще се изпълнява до 31.10.2014 г. и има
за цел да осигури възможността на студенти да практикуват в реална работна
среда.
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- На 14.02 в Карин дом беше проведена среща с представители на Агенция за
социално развитие ”Вижън” с цел обсъждане на случая на социалния асистент на
детето Андрей Дойкински, деца ползващи и чакащи за предоставяне на услугата
от доставчиците. В срещата участваха: Жени, Бистра, Пламена, Венета Тодорова
– Координатор във „Вижън” и Десислава Славова - Координатор работата на
социалните работници в училищата във „Вижън”.
- На 14.02 среща със специалисти от Специализирана болницата за рехабилитация
в гр. Котел за обмяна на опит, относно методи за работа с деца със специални
потребности – Жени, Бистра, Андреас.
- На 18.02 в х.”Графити” гр.Варна Янка участва в работна среща за социално
предприемачество.
- На 22.03 среща със Севджихан Еюбова и Светослав Занев от ОS България. Целта
на срещата беше да се обсъди партньорство за съвместни обучителни програми
за представяне на адаптирани тестове: CARS, Денвър II, за дислексия , за
хиперактивност и др.Участници:Жени, Маги, Звезди.
- На 22.03 среща със Севджихан Еюбова на която беше обсъден втори етап на
обучението „Родител за контакт“.Участници:Жени и Маги.
- На 25.03 и 26.03 Янка Петкова участва в среща на организациите по
фондонабиране.
- На 27.03 в Общината Варна, Жени участва в среща на НПО относно
възобновяване на Обществен съвет за рехабилитация и социална интеграция за
хора с увреждания. На срещата участваха: Зам.Кмет г-н Христо Бозов и
представители на Дирекция „Социални дейности и здравно развитие“.
Представена беше и социалната програма на Общината за 2013г.
- На 14.03 и 15.03 в гр.София М.Николова участва в събрание на Управителния
съвет на Националната мрежа за деца.
- На 29.03 е гр.София се проведе работна среща за обмяна на опит организирана от
Фондация “За нашите деца“. Представител на Карин дом беше Вили.Участници
от ОЗД гр.Варна ще бъдат социалните работници - М.Генова и Иванка Радева
- На 17.04 в Община – Бургас, Веси и д-р Михайлова направиха презентация на
Програма „Ранна интервенция“ и Програма „Терапия в Центъра“ на Карин дом,
пред соц.работници, мед.сестри, лекари и др. Габриела, Жечка, Виргиния,
Ангелина, Веси и д-р Михайлова посетиха Монтесори центъра и ДМСДгр.Бургас с цел обмяна на опит. Техни заместници за деня, като отговорник на
група бяха: Росица в група Монтесори и следобедна група Монтесори и Светла
Иванова в група Социализация.
- На 23.04 и 24.04 в гр.Пловдив консултантите от Ранна интервенция: Вероника,
Влади, Светла Ангелова и Веси, заедно с представители от ОЗД гр. Варна
участваха в работна среща за обмяна на опит със специалистите от Фондация “За
нашите деца“.
- На 13.05 от 14.30ч в Карин дом беше проведена работна среща между
М.Николова, Апостол, Бистра и Анета Тенева от „Лумос“ свързана с
партньорство по Проект“Да превърнем думите в дела“.
- На 27.05 в гр.София Веси участва в работна група в МЗ за изработване на нова
методика за Център за ранно въздействие за деца от 0 до 3 години.
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- На 28.05 В гр.Плевен и гр.Габрово Апостол и Надя Б направиха представяне на
програма Ранна интервенция и на проекта „Велукс“.
- На 05.06 в гр.София Бистра участва в работна среща и семинар на тема „Анализ
на социалното въздействие” организиран от Фондация „Лале“ и международната
„Social Impact Analysts Association „ (SIAA). В същия ден участие в работна
среща на тема: “Комуникацията като процес на деинституционализация –
възможност за творчески решения“ организирана от НБУ.
- От 13.06 до 16.06 в гр.Варна Марияна, Веси В и Апостол участваха в годишна
среща на НМД.
- На 19.06 среща на Жени, д-р.Михайлова, Веси с представители на ЛУМОС,
относно изработване на споразумение за партньорство с АГ отделения на
територията на общината.
- На 20.06 в Карин дом се проведе среща между М.Николова и г-жа Евгения Пеева
от „Заедно в час“.
- На 08.07 в гр.София във френската резиденция Николета участва в среща за
представяне на Наръчник за най-добри практики в предоставянето на услуги за
деца на НМД.
- На 26.07 в гр.Варна Гергана и Милена участваха в информационна сесия на тема
„Промени в изискванията за защита на личните данни“,организирана от
Фондация „Тръст за социална алтернатива“.
- От 09.07. до 12.07 в гр.София консултанти Ранна интервенция от Карин дом и
представители на Фондация „За нашите деца“ ць участваха в среща с Джуди
Нюман. На срещата ще присъстват: 9-12.07 Николета и Елена Христова, 11-12.07
Светла Ангелова, 12.07 Маги и Веси Василева.
- На 18.07 в Община Варна Жени, Бистра и д-р.Михайлова участваха в работна
среща с Таня Василева – началник сектор „Социални услуги“, с цел обсъждане
на документи планиращи и отчитащи програма Ранна интервенция, като
общинска делегирана дейност.
- На 18.07 и 19.07 в гр.София М.Николова участва в Управителен съвет на
Националната мрежа за деца.
- На 26.07-27.07 в х-л.Персей се проведе информационна среща на тема “Ранна
интервенция на деца с увреждания в България:алтернатива на институционалната
грижа за деца от 0 до 3г“ за екипа на Карин дом и представители на ДМСДГ от 8
общини, включени в процеса на деинституционализация на децата в България.
- На 04.11 в Община Варна, Ж.Сапунджиева и М.Николова участваха в сесия на
Комисията за закрила на детето.
- На 07.11, 08.11 и 09.11 в к.Арбанаси, Бистра участва в семинар на тема: “
Ключови моменти в новата методика на ЦСРИ.
систематизиране на
задължителната документация. Новости при изготвяне на индивидуален план“.
- На 21.11 в гр.Варна Веси Василева участва в работната група към Министерство
на здравеопазването за стандартите за новите услуги в ДМСГД и Центрове за
Ранна интервенция.

13

- На 26.11 в Община Варна Бистра участва в работна среща за представяне на
софтуер за по-точно водене на отчет на дейността на ЦСРИ според новата
Методика за ЦСРИ.
- На 29.11 Жени, Елена Т и Веси В участваха в работна среща с д-р. Минков, д-р.
Цветкова и ст. акушерка Светла Георгиева, на която ще се обсъжда
партньорството ни в посока ранна интервенция на ниво Родилен дом.
- На 04.12 в Община Варна среща с представители на Дирекция „Социални
дейности и здравно развитие”, за ОДД Ранна интервенция. Участници – Жени и
Бистра.
- На 17.12 в гр.София Надя Б. участва в работна среща с партньорите на УНИЦЕФ
Участия в културни и спортни прояви и други мероприятия
- На 16.01 посещение на спектакъла „Ромео и Жулиета” в изпълнение на театрална
формация „Феникс” - Жечка, Ани, Ели, Жени, Петя, Стефка, Ева, Росица,
Виргиния.
- На 01.03 дванадесет деца от група Монтесори и Група за социална интеграция
бяха гости на децата от ОДГ13 „Детска радост”, за да празнуват заедно Баба
Марта. Участваха: Жечка, Виргиния, Ангелина, Жени, Светла Ив., Валя, Росица,
Мария, София
- На 01.03 децата от групите бяха гости на децата от ОДЗ13 „Детска радост”, за да
празнуват Баба Марта.
- На 07.03 в Младежки дом „Орбита“ всички служители на Карин дом бяха
поканени на благотворително представление „Ромео и Жулиета“ на Младежка
формация „Феникс“.
- На 26.03 децата от Карин дом посетиха театралната постановка „Пепеляшка“.
- На 22.04 Виргиния и Жечка посетиха ОДЗ10 „Приказка“ и ще участва в еко
мероприятие посветено на Ден на земята.
- На 24.04 Жечка и Ангелина посетиха ОДЗ10 „Приказка“ в Ден на отворените
врати за открит режимен момент, с цел запознаване с дейността в детското
заведение.
- На 23.04 в Карин дом беше на гости на децата от групите Росица Тодорова от
регионална библиотека „Пенчо Славейков“, като част от инициативата „Маратон
на четенето“, по повод Международния ден на четенето.
- На 23.04 Жечка и Апостол посетиха ОДЗ13“Детска радост“ в Ден на отворените
врати за открит режимен момент, с цел запознаване с дейността в детското
заведение
- На 24.04 Янка Петкова изнесе презентация в среща на Обществения дарителски
кръг.
- На 11.05 целия екип празнува Рождения ден на г-н Станчов в градината на Карин
дом.
- На 31.05 Празник на детето в Карин дом, свързан с 1 юни – Международен ден
на детето. Бяха организирани арт занимания, игри и други мероприятия за 30
деца от Центъра и техните приятели доброволци от V гимназия и Румяна
Йорданова. Организатори Бистра и Симона.
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- На 23.07 в Делфинариума се проведе заключителна среща на специалистите от
Карин дом и децата от група за социална интеграция, приключващи терапия в
Центъра и техните родители.
- На 19.09 пред Библиотека на играчките Албина Владаева и Гульнара Хайруллина
- актриса, конферансие, лауреат на международни конкурси изнесоха концерт с
песни и танци от Волжска България.
- На 14.10 в драматичен театър „Стоян. Бъчваров“ се проведе празничен концерт по
повод 45г. от създаването на ЦДГ7 „Изворче“. Гости на тържеството бяха:
Вергиния, Бистра и Стефка.
- На 29.10 в Младежки дом „Орбита“ младежка театрална група „Феникс“, с
участието на Иван Цветанов представи постановка на спектакъла „Разни хора ,
разни идеали“. Служителите на Карин дом бяха сред гостите на представлението
- На 12.11 в Младежки дом „Орбита“ София, Жечка и Ани К поднесоха
поздравления на екипа на Фондация “ Св.Йоан Златоуст“ по повод 21 години от
създаването на организацията.
- На 21.11 в детски кът „Капела плей“ в МОЛ Варна, Надя Б, Теди Д и Андреас
участваха в Училище за родители, където изнесоха лекция на тема: “Двигателно
развитие на новороденото дете“. Срещата беше организирана от списание „Девет
месеца“.
- На 15.12 в център „Mams and me” се проведе арт работилница за деца и родители.
Творбите на децата се продават на благотворителен базар.
Благотворителни изяви
От м.януари „Интерсервиз Узунови” в продължение на 2 години правиха
седмично дарение на банани и ябълки за подкрепящата закуска на децата в Карин
дом.
- На 28.01 Георги Петров от Вълчи дол дари на Карин дом 60лв.
- На08.02 учениците от III кл на Частно езиково училище „Малкия принц”
посетиха Карин дом , запознаха се с децата в Центъра и дариха 1300лв.
- На06.03 Стелияна Йовчева-училищен психолог и ученици от Спортно училище
гр.Варна дариха мартеници за благотворителния базар на Карин дом.
- На 14.03 получено дарение в размер на 1000лв., състоящо се от 2 чифта
ортопедични обувки и аксесоари за специално столче.
- На 27.04 в Карин дом беше организирана великденска разпродажба на стари
дрехи и вещи с благотворителна цел в полза на Центъра. Активно участие в
организацията взеха: Жечка, Янка Петкова, Виргиния,Ангелина, Росица, Андреас
и Светла Иванова.
- На 28.04 велосипедистите от клуб „Устрем“ беше организиран веломаратон с
балаготворителна цел в полза на Карин дом. Инициатори и организатори:
Симона и Янка Петкова.
- На 09.07 ученици от ОУ“Г.С.Раковски“ и ОУ“СВ.Св.Кирил и Методий“ посетиха
Карин дом , за да направят дарение. Отговорник - Янка Петкова.
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- На 17.10 в Пленарна зала на Община Варна се състоя концерт по повод 5 години
от предоставянето на услугата ЦСРИ в града. Карин дом участва с изложба от
снимки, подбрани и подредени от Станимира и Янка Петкова
- На 10.11 в бистро “Европа“ се разкри благотворителния базар с щанд в полза на
Карин дом и бяха събрани 175лв. Участваха: Веси Т, Стефка и Бистра.
- На 11.12 в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, дарител откупи 20 билета за
детския спектакъл „Елхата“ за децата от Карин дом. Участваха 17 деца.
Еко форуми
- На 15.01 среща на еко комитета с цел планиране на екомероприятия през 2013г.
Участвали – Андреас, Диди, Вероника, Пламена, Теди, Янка
- На 16.05 децата от следобедна група Монтесори и ученици от кръжока по
екология към Спортно училище садиха цветя в градината.
- На 02.07 среща на екокомитета за определяне на дейности по екокалендара –
Андреас, Вержи, Пламена, Вероника, Теодора, Надя Безева, Димана, Велчев,
Жечка и доброволци: Адам Мороу, Стивън Лоръндър, Радослав Янев и Мартин
Тасков.
- На 04.07 - ремонтиране и боядисване на къщички за птици /Адам Мороло,
Стивън Уоръдър, Мартин Тасков, Радослав Янев/
- На 04.07 засаждане на дървета- дарение, осигурено от г-н Станчов /Адам
Мороло, Стивън Уоръндър, Мартин Тасков, Радослав Янев/.
- На 15.07 инициатива "Сливи за смет" /Адам Мороло, Стивън Уоръндър, Галина
Вълчева/ и колеги
- На 24.07 запознаване с дейността на Карин дом на бъдещите доброволци
Камелия Петрова, Гала Йовчева, Искра Лазарова. Отговорници :Пламена и
Веселина Тинчева.
- На 30.07 беше организирано парти за екокомитета и доброволците. Присъствали
доброволци: Адам Мороло, Стивън Уоръндър, Галина Вълчева и Мартин Тасков.
Участници от екипа:Пламена, Апостол, Жечка, Звезди, Велчев, Вероника, Веси
Т.
- На 05.08 почистване на плажа под Карин дом. Участници - Пламена, Веси
Тинчева, и доброволците - Камелия Петрива , Стивън Уолъндир, Искра Лазарова,
Мартин Тасков.
- На 24.10 децата от група за социална интеграция садиха теменужки в двора на
Карин дом.
- На 15.11,16.11 и 30.11 в х.“Персей“ Вероника и Пламена участваха в работна
среща ревизия на дейността на еко училищата в България, разглеждане на нови
кандидатури за приза“Зелен флаг“ и планиране и изпълнение на дейности за
устройство и управление на природен парк „Златни пясъци“.
- В Ден на земята екип, родители, доброволци, ученици /Спортно училище,
Общински детски комплекс/ и спонсори разчистиха градината на Карин дом,
сяха цветя /рози, теменужки и др./, плодни дръвчета, декоративни храсти и
зеленчуци. Голяма част от дарените дръвчета и храсти бяха дарени от Фирма
16

„Ерика”. Периодично се поливаха растенията.Бяха показани на децата 3-те
агрегатни състояния;
- Участвахме в инициативата „Да изчистим България за 1 ден”;
- Бяха раздадени сертификати на доброволците;

Проведени консултации с външни специалисти
- На 30.01 разговор на Ж.Сапунджиева със соц.работници от Фондация „За нашите
деца” гр.Пловдив относно услугата „Материална подкрепа за семейства с
финансови затруднения”.
- През месеца по Skype беше проведена супервизия на водещите на Групите за
игра от Валентина Балобанова от Русия. Присъствали:Марияна, Бистра,
Вероника, Стефка, Росица
- На 18.04 в Карин дом Бистра, Вероника, Пламена и Жени ще се срещнат с
адвокат Татяна Стоянова – доброволец, с която бяха обсъдени казуси свързани с
правата на децата, чийто родители са: в развод, след развод, временна раздяла.
Адвокат Стоянова в бъдеще ще дава безплатни юридически консултации на
родители.
- На 30.04 супервизия от Джудит Нюман - на екипа по Програма „Ранна
интервенция“ и Жени, по скайп.
- На 13.06 на посещение в Карин дом бяха лекторите от конференцията по
Аутизъм. В програмата им са включени: запознаване с дейността на Центъра,
консултация на 3 деца и техните родители и изнасяне на презентация за
състоянието Аутизъм за Екипа на Карин дом.
- На 26.07 супервизия на целия екип на Карин дом от Севджихан Еюбова –
клиничен психолог.
- На 30.10 и 31.10 в Карин дом бяха, Десислава Илиева и Людмила Атанасова ще
проведат работна среща с обучителния екип на тема:“Разпределение на роли и
отговорности“.
- На 21.11 проведена работна среща на М.Николова, Жени, д-р.Михайлова и
Сребрина Кирилова – инспектор от Агенцията за безопасност на храните с цел
обсъждане на контрола и организация на хранене на целодневна група
„Монтесори клуб“.
Работа със студенти и ученици
Програмата за работа със студенти включва: запознаване с дейността на Карин дом,
беседи по темите “Принципи за работа с деца”, “Права на детето”, “Нормативно законова уредба за работа с деца със специални нужди”;организиране на практиката
и стажа на студентите в Карин дом; предоставяне на информация, материали и
специализирана литература на студентите, изготвящи курсови и дипломни работи.
Общо 1729 студенти провели практически обучения в Карин дом от 1996г до
2013г.
През 2013г общо 212 студенти
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- студенти от България – 196 от следните специалности: „Социални дейности“ от
МУ, от Шуменски университет,“Логопедия“, „Рехабилитация“ към МК,
„Ерготерапия“ от Русенски университет ,“Инспектори по обществено здраве“,
„Санитарни инспектори“ и “Здравни грижи „ от МУ.
- преподаватели от страната – 12
- студенти от чужбина – 14 от Словения и Великобритания, са посетили Карин
дом във връзка със запознаване с дейността на Центъра, курсови и дипломни
работи, стаж и учебна практика.
През 2013г общо 26 ученици са били запознати с дейността на Карин дом. Те са
възпитаници на следните училища: V езикова гимназия , СОУ “Л.Каравелов, ОУ
“Г.С.Раковски, 10 кл. на V ЕГ „Йоан Екзарх” с класна ръководителка Йолина
Георгиева.
Работа с доброволци
Общо 444 доброволци се помагали в работата на Център «Карин дом» за периода
1996-2013г.
Общ брой доброволци за 2013г са: 27
През 2013г 27 доброволци в продължение на няколко месеца се включиха в
дейността на Карин дом. От тях – от България –11 ; от чужбина – 4 (Сащ и
Великобритания). Доброволците са запознати с дейността на Центъра и принципите
за работа с деца със специални нужди. Някой от тях помагаха в поддържането на
градината и при организацията на празници за децата в Карин дом.
През годината към екипа на Карин дом, като доброволци се присъединиха: Боряна
Бонова, Елена Христова, Женя Стойчева, Николета Йончева, Диляна Станчева,
Таня Николаева Димитрова, Атанаска Георгиева, Мартин Тасков, д-р Нели
Фиалковска, Василена Трифонова от България. От чужбина доброволците бяха:
Грегор и Дорийн студенти от Института по социални дейности в Германия, и Адам
Мороло - доброволец от САЩ.
Посещения в Карин дом
1. На 4.02 на посещение в Карин дом беше г-н Дейвид Арчър придружен от
експерти от Световната банка.
2. На 07.02 се проведе Ден на отворените врати в Карин дом за наши съмишленици,
приятели, доброволци, родители и др. Жени, Марияна и Янка имаха ангажимент
да представят Карин дом на гостите. Програмата включваше: Разглеждане на
дейностите по стаи. Наблюдение на индивидуални и групови сесии с деца.
Посещение на родителския център.Филм за г-н Станчов.
3. На 01.06 представители на Български Хелзински комитет посетиха Карин дом и
участваха в работна среща с мениджмънта и Св.Картунова.
4. На 06.06 посещение в Карин дом на съпругата на британския посланик.
5. На 07.06 в Карин дом на посещение бяха специалисти от немското дружество ,
което менаджира ДЦ гр.Гоце Делчев, които участие в работна среща с екип
Ранна интервенция, Жени, Веси. Целта на срещата беше представяне на програма
„Ранна интервенция“.
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6. На 10.06 студенти на доц. Боянова посетиха Карин дом, за да се запознаят с
дейността на Центъра и материалната база. Организатор- Звезди.
7. На 14.06 посетиха Карин дом следните гости: представители на Министерство на
здравеопазването, г-жа Луиза Каспарян и г-жа Таня Василева от Община Варна,
представители на 22 НПО и ръководството на НМД. Цел на посещението е
представяне на последните резултати от дейността на Програма „Ранна
интервенция“ на Карин дом и изработване на Методика за предоставяне на
услугата на национално ниво.
8. На 21.06 на посещение в Карин дом бяха мениджъри на Агенция за недвижими
имоти АДРЕС и работна среща с Янка П и г-н Станчов.
9. На 25.06 в Карин дом беше проведена среща с Изп.директор на Фондацията и
служители, и родители с Чавдар Трифонов и Деница Димитрова - кандидат за
кмет на Варна
10. На 16.07 Св.Картунова и 34 логопеди от чужбина посетиха Карин дом, за да се
запознаят с дейността й. Визитата е част от програмата на Международен проект
с участници от Литва, Естония, Латвия, Полша, Румъния, България. Целта на
посещението е запознаване на чуждестранните специалисти с добри практики за
предоставяне на социални услуги . Запознаване с базата и дейността на Карин
дом - Мариана, Маги, Апостол. Презентации: Звезди, Апостол, Веси В.
Модератор – Апостол.
11. На 26.07 на посещение в Карин дом и участие в работна среща бяха
представители на ДМСДГ от 8 общини от страната, включени в процеса на
деинституционализация на децата в България.
12. На 13.09 в Карин дом на посещение бяха г-н Дейвид Арчър и представители на
„Мел роуз“ с цел запознаване с дейността на Карин дом“.
Екип
От началото на новата учебна година се въвежда нова схема на мениджмънт за
оптимизиране на работата в Карин дом и професионалното израстване на екипа.
-Мениджърите на екипите ще изпълняват координираща, контролираща и
подкрепяща роля. Разкрити бяха следните позиции:
-Мениджър „Групова работа” – Ж.Иванова - водещите на гр. ДНАС, група за
социална интеграция, гр. Монтесори и следобедна гр. Монтесори.
-Мениджър „Индивидуална работа” – Е.Горчева – специалистите, осъществяващи
индивидуални сесии с деца.
-Мениджър Ранна интервенция” – Д-р Ж.Михайлова - консултантите по Ранна
интервенция.
-Мениджър „Социални и административни дейности ” – Б.Бончева - социалните
работници и техническите сътрудници в „Приемна”.
-Мениджър „Административен отдел” – В.Василева - специалистите в
Административен отдел.
-Мениджър „Помощник възпитатели и асистенти” – Св.Иванова - помощник
възпитателите и личните асистенти (баби).
-Мениджър „Технически отдел” – Л.Велчев ще организира, контролира и подкрепя
служителите от техническия отдел.
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-Ж.Сапунджиева – Координатор на терапевтичния екип и Зв.Атанасова – методист
ще продължат да организират, контролират и подкрепят всички специалисти в
тяхната дейност.
Работни срещи
През годината бяха проведени 41 срещи на екипа с цел, планиране, контролиране и
отчитане на дейността в Центъра.
Проведени супервизии от външен супервайзор :
с Боряна Чалъкова- психотерапевт.-21 индивидуални супервизии
Новоназначени служители:
 От 14.01 Теодора Фердинандова – сътрудник соц.дейности премина от
граждански на трудов договор на пълно работно време
 От 18.01 Петранка Илиева - баба/асистент на дете със СОП. Тя ще се включва
в група Монтесори и следобедна група Монтесори
 От 21.01 Анета Морфова – логопед
 От 11.03 Райна Славова – хигиенист
 От 18.03 Надя Безева – специалист Социален маркетинг към Проект
„Велукс“.
 От 23.04 Веселина Тинчева - обучител
 От 30.04 Димана Цветанова - обучител
 От 22.04 Райна Славова – хигиенист
 От 10.04 Николета Йончева – логопед
Напуснали служители:
Янка Петкова – специалист фондонабиране,
Янка Георгиева-помощник възпитател,
Велислава Христова-Доте - психолог
Обобщена справка
Общ брой деца получили услуги в „Карин дом” от 1996г до 2013г - 1475 деца
Общ брой деца получили услуги в програма Ранна интервенция от 2011г до
2013г - 278
Общ брой интегрирани деца от 1996 до 2013г - 206
Общ брой от 1996г до 2013г студенти - 1729
Общ брой доброволци от 1996г до 2013г - 444
Общ брой обучени специалисти – 500 специалисти от 47 от организации от
цялата страна за 2013г.
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Обобщена справка за децата ползвали социални услуги.
Предоставени от Фондация „Карин дом” през 2013г
Програма «Терапия в Центъра»
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общ брой на децата на терапия
в Центъра

80

89

81

89

81

90

94

24

63

74

84

70

Общо
2013г
167

Нови деца включени за терапия
в Центъра

5

3

4

4

3

5

8

0

5

7

6

3

53

Деца преустановили терапия в
Центъра

6

3

0

1

2

1

1

2

14

1

2

0

33

Деца на седмична интензивна
терапия*

4

5

6

5

2

5

9

-

-

6

8

2

52

Екипни
наблюдения/Консултации
*Това е броя на децата,които реално са ползвали терапия и е различен от списъчния състав,който е 60 деца. Децата ползвали седмична терапия и
застъпват два месеца са отчетени само в единия, този в който е ползвал повече дни терапия.

Програма „Ранна интервенция”. Общ брой деца в програмата в периода 2011-2013г – 278 деца
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общ брой на децата в
Програмата в края на всеки
месец

69

93

99

103

101

107

107

106

109

97

91

88

Общо
2013 г
-

Проведени домашни посещения

53

61

47

48

50

62

62

10

48

43

69

56

1789

Брой деца, с които е работено
през месеците

45

48

39

42

46

48

50

11

46

61

69

43

278

Нови
деца
включени
Програмата през месеца

11

13

6

14

7

6

8

0

9

7

3

3

87

Консултации

1

1

2

1

0

2

0

0

1

1

1

2

12

Деца напуснали Програмата

0

2

6

6

10

3

9

0

5

7

17

1

66

Супервизии

7

19

0

2

6

0

0

0

0

0

0

0

34

Брой деца посетила Групите за
игра

8

9

8

5

17

18

20

8

12

11

11

8

135

Брой проведени
Групите за игра

2

4

4

2

4

4

5

2

4

6

4

4

45

занятия

в

на

Библиотека на играчките
Брой деца ползвали Библиотека
на играчките
Брой проведени сесии

38

39

28

45

47

59

74

16

30

33

23

25

457

64

88

44

67

66

82

126

56

38

47

73

36

787

I
125

II
137

X
135

XI
131

Общо за 2013г – 296 деца
Общ брой деца получили
социални услуги от „Карин
дом”

III
120

IV
131

V
127

VI
138

VII
144

VIII
35

IX
109

21

XII
113

